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1

Inledning

Den absolut vanligast förekommande offentlighets- och sekretessrelaterade
aktiviteten inom ramen för ett upphandlingsärende är sekretessprövning av
anbudsgivares anbud efter att de begärts ut av en konkurrent. Under sekretess
prövningen utgörs den upphandlande myndighetens främsta uppgift av att
bedöma om handlingar och enskilda skrivningar i ett anbud – som ibland kan
omfatta flera tusen sidor – ska sekretessbeläggas, och det utifrån hänsyn till
den berörda anbudsgivarens intresse av sekretess och konkurrentens intresse
av att få ta del av allmänna handlingar.
Att utifrån doktrin eller praxis läsa sig till vilka handlingar och enskilda uppgifter som ska sekretessbeläggas är i princip omöjligt. Avgörande blir snarare
hur den enskilda handläggaren hanterar uppgiften med utgångspunkt i dennes
erfarenhet och kunskap av att sekretesspröva anbud. Stor betydelse har också den
berörde anbudsgivarens synpunkter och motiv till vad som bör sekretessbeläggas.
Mot bland annat denna bakgrund är vår uppfattning att frågeställningar
rörande offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling som utgångspunkt
är av påtagligt praktisk natur. Vi har därför funnit att det är ofrånkomligt att
skriva om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling utan att det vi
skriver får ett långt mer praktiskt inriktat innehåll än en motsvarande text inom
vårt andra specialistområde – offentlig upphandling. Vår erfarenhet är också att
detta är det som i första hand efterfrågas av de som önskar biträde i frågor om
offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.
Under vårt eget praktiska arbete, och vid författandet av vår bok Offentlighet och
sekretess vid offentlig upphandling, har vi kommit att identifiera ett antal praktiska
omständigheter som vi bedömer är av särskild vikt att beakta för en upphandlande myndighet i dennes arbete för att säkerställa att organisationen klarar att
möta de utmaningar som en begäran om utlämnande av allmän handling kan
föranleda vid handläggningen av ett upphandlingsärende. Vi kommer i denna
artikel att dela med oss av dem.
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2

Vikten av att iaktta såväl den inre som den yttre
sekretessen

Från det att en upphandling påbörjas och fram till dess att tilldelningsbeslut
meddelas eller upphandlingen avbryts råder absolut sekretess för uppgifter om
anbuden.1 Absolut sekretess är den starkaste typen av sekretess. Praktiskt innebär
den att om någon begär ut en handling för vilken absolut sekretess råder ska
begäran nekas utan att det överhuvudtaget genomförs någon sekretessprövning.
Att anbud omfattas av absolut sekretess innebär höga krav på den upphandlande myndighetens anställda, eventuella konsulter, och andra som har kännedom
om anbudsinnehåll och övriga relevanta uppgifter. Det kan handla om deltagande
anbudsgivares identitet och om vad som framkommit vid förhandlingar som
genomförts under upphandlingsförfarandet.
Att känsliga uppgifter om anbud läcker till utomstående kan – förutom att
skada den berörda anbudsgivaren – ytterst sabotera en hel upphandling med följden att upphandlingen behöver göras om. Sådana händelser har tyvärr inträffat
med både kostsamma och tidsödande följder för både upphandlande myndigheter
och anbudsgivare. Särskilt olustigt kan det antas vara för den person som otillbörligen läckt uppgifterna eftersom det inte sällan gjorts i god tro som en följd
av otillräcklig kunskap om den absoluta sekretessens innebörd.
I syfte att minska risken för röjande av känsliga uppgifter i en upphandling bör
upphandlande myndigheter säkerställa att samtliga personer som deltar i handläggningen av ett upphandlingsärende får kunskap om relevanta sekretessbestämmelser. Det handlar framförallt om innebörden av den absoluta anbudssekretessen,
men även om övriga relevanta sekretessbestämmelser och om den upphandlande
myndighetens skyldighet att – mot bakgrund av de upphandlingsrättsliga principerna om öppenhet och likabehandling – tillse att en viss anbudsgivare inte
får ett otillbörligt informationsövertag i förhållande till övriga anbudsgivare.
Vidare bör den upphandlande myndigheten teckna sekretessavtal med anlitade
konsulter och i sekretessavtalen upplysa om relevanta bestämmelsers innebörd.
Något som vi bedömer vara särskilt värdefullt och som myndigheter ofta inte
ägnar tillräcklig uppmärksamhet är att tillse att känsliga uppgifter om upphandlingen enbart är kända för de personer vid den upphandlande myndigheten som
faktiskt måste känna till dem för att utföra sitt arbete. I sekretessammanhang
talas det ibland om den inre sekretessen. Den inre sekretessen är något annat än
den yttre sekretessen som regleras i OSL och som gäller gentemot aktörer som
är utomstående i förhållande till den upphandlande myndigheten. Den inre
sekretessen är i stället oreglerad och kan sägas ta sikte på uppgifter som finns
och sprids inom en myndighet.

1

Se 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).
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Även om det saknas direkta sanktioner att tillämpa mot den som sprider
sekretessbelagda uppgifter inom en myndighet kan det noteras att exempelvis JO
har uttalat att det är klart att en anställd inte har någon obegränsad frihet att lämna
uppgifter som omfattas av sekretess till sina arbetskamrater.2 Vår uppfattning är
att hur väl den inre sekretessen upprätthålls kan ha stor inverkan på möjligheterna
att förebygga brott mot den yttre och lagreglerade sekretessen. Det är naturligt
att ju fler som känner till en känslig uppgift, desto större risk att den läcker
till utomstående. Vi rekommenderar därför upphandlande myndigheter att inte
enbart fokusera på att säkerställa sekretessen i förhållande till utomstående, utan
att även säkerställa att myndighetens anställda och anlitade konsulter behandlar
sekretessbelagda uppgifter varsamt i förhållande till varandra.

3

Vikten av att noggrant överväga sina formuleringar i
handlingar som upprättas vid prövning av anbudsgivare
och anbud

3.1

Inledning

Under ett upphandlingsförfarande upprättar upphandlande myndigheter ofta
diverse dokumentation vid prövningen av anbudsgivares kravuppfyllnad och
till stöd för beslut att tilldela respektive anbudsgivare en viss poäng eller ett visst
betyg. Det kan exempelvis röra sig om förhandlingsprotokoll, sammanställningar
av bedömningar, delpoäng och utvärderingspersoners egna minnesanteckningar
från exempelvis anbudspresentationer, tester eller anbudsgenomgångar.
Delar av det material som upprättas vid prövning av anbudsgivare eller anbud
utgör vanligtvis sådana minnesanteckningar som inte utgör allmänna handlingar
annat än om de expedieras eller arkiveras och som därmed inte behöver lämnas
ut om någon begär det. Den aktuella typen av handlingar – som alltså innefattar
den upphandlande myndighetens bedömning av enskilda anbudsgivare och anbud
– är ofta av särskilt stort intresse för anbudsgivare och begärs därför regelmässigt
ut. Det uppenbara motivet är att det av handlingarna närmare kan utläsas skälen
till varför anbudsgivaren själv, eller dennes konkurrenter, kvalificerats eller inte
kvalificerats för utvärdering samt tilldelats en viss poäng eller ett visst betyg.
Handlingarna kan därför ha mycket stor eller till och med avgörande betydelse
för bedömningen av om det finns grund för att ansöka om överprövning av den
aktuella upphandlingen och för möjligheterna att nå framgång med en sådan
ansökan. Mot den bakgrunden finns det alltså ofta starka skäl för en anbudsgivare
att begära ut sådana handlingar, medan den upphandlande myndigheten å sin
sida ofta föredrar att slippa lämna ut handlingarna.
2

JO 1983/84 s. 258.
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Många av de frågor som vi får från våra klienter rör just huruvida handlingar
som upprättats i samband med anbudsprövning behöver lämnas ut. Avgörande
för bedömningen är vanligtvis om handlingen utgör en minnesanteckning i
tryckfrihetsförordningens (TF) mening, vilket i sin tur vanligtvis avgörs av om
handlingen innehåller uppgifter som tillför ärendet något i sak. Denna bedömning
låter sig dessvärre inte enkelt göras. Det finns emellertid ett antal rättsfall från
kammarrätterna som ger viss ledning. Nedan följer en redogörelse över denna
rättspraxis och de slutsatser som vi dragit utifrån den beträffande bedömningen
av om och när material som upprättas i samband med prövning av anbudsgivare
eller anbud kan utgöra allmänna handlingar.

3.2 Rättsliga utgångspunkter
För att underlätta läsarens möjligheter att tillgodogöra sig den rättspraxis som
redovisas nedan tar vi avstamp i relevanta bestämmelser som har betydelse för
bedömningen av om handlingar som upprättas i samband med prövning av
anbudsgivare eller anbud är allmänna.
Av 2 kap. 4 § TF framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en
myndighet och enligt 2 kap. 9 eller 10 §§ samma lag om den är att anse som
inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Eftersom den aktuella typen av
handlingar i regel upprättas av myndigheten själv är det framförallt bestämmelsen
om när en handling anses upprättad hos en myndighet som är av betydelse i
förevarande fall. Bestämmelsen återfinns i 2 kap. 10 § första stycket TF och av den
följer att en handling anses ha upprättats hos en myndighet när den expedierats,
dvs. har skickats från myndigheten. En handling som inte har expedierats
anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos
myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den
har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.
Handlingar som den upphandlande myndigheten upprättar inom ramen för
prövning av anbudsgivare eller anbud hänför sig till det aktuella upphandlings
ärendet och blir därför som utgångspunkt allmänna när upphandlingsärendet är
slutbehandlat. Ett upphandlingsärende anses slutbehandlat när tilldelningsbeslut
eller beslut om att avbryta upphandlingen meddelats, se närmare om detta nedan.
Av 2 kap. 12 § första stycket TF följer att en minnesanteckning, som har gjorts
hos en myndighet och som inte har expedierats, inte heller efter den tidpunkt
då den enligt 2 kap. 10 § TF är att anse som upprättad ska anses som allmän
handling hos myndigheten. Minnesanteckningen anses dock som upprättad om
den tagits om hand för arkivering. Med minnesanteckning avses promemorior och
andra uppteckningar eller upptagningar som kommit till endast för föredragning
eller beredning av ett ärende, dock inte till den del de har tillfört ärendet någon
sakuppgift.
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Av 2 kap. 12 § andra stycket TF framgår även att utkast eller koncept till myndig
hets beslut eller skrivelse och annan därmed jämställd handling som inte har
expedierats inte heller anses som allmän handling, såvida den inte tas om hand
för arkivering. 2 kap. 12 § TF gäller alltså handlingar som bara har karaktär av
hjälpmedel vid ett ärendes föredragning eller beredning eller som endast innefattar
osjälvständiga mellanled på vägen mot en slutlig produkt.3

3.3 När är ett upphandlingsärende slutbehandlat?
Som framgår ovan måste handlingar som en upphandlande myndighet upprättar
inom ramen för ett upphandlingsärende – för att överhuvudtaget bli allmänna
– antingen ha expedierats eller så måste upphandlingsärendet ha slutbehandlats.
Upphandlingsrättsligt är ett upphandlingsärende avslutat först när avtal tecknas
med tilldelad leverantör. Ett upphandlingsärende är emellertid i TF:s mening
slutbehandlat redan när tilldelningsbeslut meddelas. Att så är fallet har inte alltid
varit helt tydligt, men bekräftas numera av ett antal avgöranden från kammarrätterna.4 Enligt vår mening innebär det även att en upphandling ska anses vara
slutbehandlad i TF:s mening när beslut om att avbryta upphandlingen meddelas.
Det ovan sagda innebär att när ett tilldelningsbeslut eller beslut om att avbryta
upphandlingen meddelats upphör dels den absoluta sekretessen att gälla, dels blir
de handlingar som den upphandlande myndigheten upprättat inom ramen för
upphandlingsärendet som utgångspunkt allmänna. Det innebär att en sekretess
prövning får avgöra i vilken utsträckning handlingarna ska lämnas ut efter begäran.

3.4 Under vilka förutsättningar är handlingar som upprättas
i samband med prövning av anbudsgivare och anbud
allmänna?
Visst material rörande anbudsprövning m.m. lämnas som utgångspunkt ut till
anbudsgivarna i samband med att tilldelningsbeslut meddelas. Det sker ofta i form
av en bilaga till tilldelningsbeslutet som utvisar de samlade skälen till varför en viss
leverantör tilldelats det aktuella kontraktet och skälen till varför exempelvis vissa
leverantörer har uteslutits eller diskvalificerats. Att redovisa de bakomliggande
skälen till ett tilldelningsbeslut utgör också en upphandlingsrättslig skyldighet.5
Den information som framgår av tilldelningsbeslut och bilagor utgör i normal
fallet en tillrättalagd och städad version av de överväganden som legat till grund
för tilldelningsbeslutet. Därför önskar anbudsgivare ofta få ut ytterligare material,
3
4

5

Se prop. 1975/76:160 s. 167.
Se exempelvis Kammarrätten i Stockholms dom av den 15 april 2019 (mål nr 344-19) och av den
10 februari 2020 (mål nr 498-20).
Se 12 kap. 12 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
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exempelvis de enskilda utvärderingspersonernas minnesanteckningar, för att
närmare kunna avgöra om det vid utvärderingen tagits någon ovidkommande
hänsyn och om utvärderingen i övrigt har genomförts på ett korrekt sätt. Det finns
ett antal avgöranden som behandlar huruvida sådant material behöver lämnas
ut. Som ovan nämnts avgörs frågan som utgångspunkt av om handlingen kan
utgöra en minnesanteckning i TF:s mening. Rättsfallen redovisas i det följande.
Kammarrätten i Göteborg fann i ett mål att utvärderingsmaterial som legat till
grund för ett tilldelningsbeslut utgjorde minnesanteckningar.6 Materialet hade
endast upprättats som ett led i behandlingen av upphandlingsärendet och hade
inte heller tillfört ärendet några sakuppgifter.
Kammarrätten i Stockholm fann i ett mål att uppgifter om poängsättning av
respektive konsults CV var allmänna eftersom de tillförde nya sakuppgifter till
ärendet.7
Kammarrätten i Jönköping fann i ett mål att skriftliga noteringar som
tjänstemän vid en myndighet gjort under en muntlig anbudspresentation enbart
utgjorde minnesanteckningar då de förts för tjänstemännens eget bruk och inte
hade tillfört sakuppgift till ärendet.8
Kammarrätten i Stockholm fann i ett mål att utvärderingspersoners anteckningar
och kommentarer till stöd för minnet när de gått igenom upphandlingsunderlag
utgjorde minnesanteckningar och inte allmänna handlingar.9
Kammarrätten i Göteborg fann i ett mål att enskilda tjänstemäns minnes
anteckningar – vilka enligt den upphandlande myndigheten utgjorde utkast till
en sammanställning som sedermera utgjorde bilaga till tilldelningsbeslutet – inte
var allmänna.10 Kammarrätten beaktade härvid att handlingarna hade tagits
fram inför meddelandet av ett tilldelningsbeslut och att de såvitt framgått inte
tillfört ärendet sakuppgift.
Kammarrätten i Stockholm fann i ett mål att de anteckningar som förts vid
utvärdering och poängsättning av inkomna anbud utgjorde allmänna handlingar
eftersom de bland annat innehöll uppgift om den poäng som den upphandlande
myndigheten tilldelat respektive anbudsgivare.11
Kammarrätten i Stockholm prövade i ett mål huruvida skriftlig dokumentation
rörande de mervärden som olika anbudsgivare fått i en upphandling avseende
pedagogiska bemanningstjänster skulle lämnas ut.12 Den upphandlande
myndigheten hade nekat begäran med hänvisning till att det rörde sig om

6
7
8
9
10
11
12

Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 januari 2008 (mål nr 5551-07).
Kammarrätten i Stockholms dom av den 3 juli 2013 (mål nr 818-13).
Kammarrätten i Jönköpings dom av den 14 maj 2013 (mål nr 863-13).
Kammarrätten i Stockholms dom av den 7 juli 2016 (mål nr 1515-16).
Kammarrätten i Göteborgs dom av den 24 februari 2016 (mål nr 377-16).
Kammarrätten i Stockholms dom av den 15 april 2019 (mål nr 344-19).
Kammarrätten i Stockholms dom av den 10 februari 2020 (mål nr 498-20).
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utvärderingsgruppens egna minnesanteckningar. Vidare upplyste myndigheten
i det överklagade sekretessbeslutet om att den redan hade lämnat ut en
sammanställning över de poäng som anbudsgivarna tilldelats. Kammarrätten fann
emellertid att anteckningarna innehöll uppgifter om poäng som myndigheten
tilldelat respektive anbudsgivare. Handlingarna tillförde därför ärendet sakuppgift
och var således allmänna.
Det ska framhållas att de uppgifter som prövas av kammarrätterna efter att
ett sekretessbeslut överklagats – av förklarliga skäl – tenderar att vara knapphändigt beskrivna i domar och beslut. Det är därför ofta vanskligt att bilda sig
en närmare uppfattning om innehållet i sådana handlingar och ovan nämnda
rättspraxis utgör inget undantag. Vår uppfattning är emellertid att vissa generella
slutsatser kan dras.
För det första förefaller utvärderingspersoners anteckningar som upprättats
enbart för eget bruk som utgångspunkt utgöra minnesanteckningar även i TF:s
mening. Det innebär således att de inte behöver lämnas ut (om de inte omhändertas för arkivering och blir allmänna av det skälet). För det fallet anteckningarna
innehåller delpoäng anses de emellertid i regel tillföra ärendet sakuppgift med
följden att de är att betrakta som allmänna. Detsamma gäller andra handlingar
som utvisar delpoäng. Vad gäller sådana dokument där olika utvärderings
personers bedömningar framgår mer samlat är rättsläget mer oklart. Här åsyftas
bland annat sammanställningar över olika utvärderingspersoners kommentarer
eller sammanställningar där den upphandlande myndigheten antecknar diverse
överväganden som görs inom ramen för en anbudsprövning. Det är möjligt att
denna typ av dokument eller sammanställningar i vissa fall kan betraktas som
utkast eller koncept till tilldelningsbeslut/utvärderingsprotokoll, jfr domen från
Kammarrätten i Göteborgs från år 2016, och därför inte är allmänna.13 Det är
också möjligt att sådana handlingar kan betraktas som minnesanteckningar i
TF:s mening. Det får emellertid ytterst avgöras genom en bedömning av om den
aktuella handlingen tillför upphandlingsärendet någon sakuppgift.
Vi vill i det här sammanhanget särskilt uppmärksamma läsaren på att det i
2 kap. 12 § TF anges att med minnesanteckning avses promemorior och andra
uppteckningar eller upptagningar som kommit till endast för föredragning eller
beredning av ett ärende, dock inte till den del de har tillfört ärendet någon sakuppgift.
Det innebär enligt rättspraxis inte att det endast är sakuppgiften som är allmän
och behöver lämnas ut. Det kan illustreras av hur Kammarrätten i Stockholm
uttryckt sig i de ovan nämnda två avgörandena från åren 2019 och 2020:

13

Kammarrätten i Göteborgs dom av den 24 februari 2016 (mål nr 377-16).
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”Anteckningarna innehåller bl.a. uppgifter om den poäng som Inköp Sörmland Västmanland tilldelat respektive företag och tillför därmed ärendet
sakuppgifter. Handlingarna […] är därmed allmänna.”
”Det undantag som gäller för minnesanteckningar förutsätter att anteckningarna inte har tillfört ärendet någon sakuppgift. Handlingarna
innehåller bl.a. uppgifter om poäng som staden har tilldelat respektive
anbudsgivare och tillför därmed ärendet sakuppgifter. Handlingarna är
därmed allmänna.” [våra understrykningar]14
Det innebär att om exempelvis utvärderingspersoners egna anteckningar
innehåller en sakuppgift, såsom uppgifter om delpoäng, riskerar hela handlingen/
anteckningen att behöva lämnas ut trots att den inte hade behövt lämnas ut om
sakuppgiften inte förekom.
Det är klart att en upphandlande myndighet vid anbudsprövningen ska agera
i enlighet med upphandlingsrätten, vilket bland annat innebär en skyldighet
att följa angiven utvärderingsmodell. Att ta ovidkommande hänsyn vid anbuds
utvärderingen är inte tillåtet då det strider mot de grundläggande rättsprinciperna
om likabehandling och öppenhet. Dessvärre förekommer inte sällan att utvärderingspersoner av exempelvis brådska, obetänksamhet eller ovana att uttrycka sig i
skrift – i anteckningar och annat utvärderingsmaterial – uttrycker sig på ett sätt
som kan ge anledning att misstänka att den tagit ovidkommande hänsyn, trots
att så de facto inte har skett.
Otydliga eller inkonsekventa uppgifter i utvärderingsmaterial kan utgöra ett
bra underlag för en ansökan om överprövning grundad på exempelvis påståenden
om att tillämpad utvärderingsmodell är för otydlig (så att inte ens utvärderingspersonerna själva har begripit den) eller att den upphandlande myndigheten tagit
ovidkommande hänsyn vid anbudsutvärderingen. Anteckningar som upprättas
för eget bruk utgör som utgångspunkt minnesanteckningar i TF:s mening och
därmed normalt inte allmänna handlingar. En upphandlande myndigheten bör
dock som en försiktighetsåtgärd uppmärksamma anställda och andra som deltar
vid anbudsprövning på de komplikationer som kan uppstå på grund av att illa
övervägda eller alltför omfattande anteckningar behöver lämnas ut.

14

Kammarrätten i Stockholms dom av den 15 april 2019 (mål nr 344-19) respektive dom av den
10 februari 2020 (mål nr 498-20).
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3.5

När omfattas allmänna handlingar som upprättats i samband
med prövning av anbud och anbudsgivare av sekretess?

Om det kan konstateras att en handling som upprättats i samband med anbuds
prövning är allmän ankommer det på den upphandlande myndigheten att göra
en sekretessprövning av handlingen för det fall den begärs ut av utomstående.
Många handlingar av aktuellt slag omfattas i vart fall delvis av sekretess och då
vanligtvis på grund av att de innehåller känsliga uppgifter om anbudsgivares
affärs- och driftförhållanden. De ska då sekretessbeläggas med stöd av 31 kap. 16
§ OSL. Sådana uppgifter som enbart ger uttryck för en upphandlande myndighets bedömning av om krav uppfyllts, eller om den upphandlande myndighetens
allmänna omdöme om anbud och som inte vittnar om specifika förhållanden
rörande anbudsgivaren, ska som huvudregel lämnas ut. Detsamma gäller uppgifter
om betyg och poäng.

3.6 Särskilt om städning av akten och om levande dokument
När ett ärende är slutbehandlat och inför arkivering ingår det vanligtvis i en
upphandlande myndighets rutiner att akten ”rensas” eller ”städas” från sådant
material som inte tillför ärendet någon sakuppgift. Som utgångspunkt kan även
tidigare versioner av handlingar som senare fått sin slutgiltiga utformning slängas,
eftersom utkast eller koncept till myndighets handlingar endast blir allmänna
om de expedieras eller arkiveras. Vad gäller utvärderingsmaterial innebär det
att handlingar som inte tillför ärendet sakuppgift, utkast m.m., kan slängas när
tilldelningsbeslut meddelats eller upphandlingen avbrutits.
En fråga som uppkommer med jämna mellanrum är om det är förenligt med
bestämmelserna om utlämnande av allmänna handlingar att under anbudsprövningen radera skrivningar i levande dokument där överväganden och bedömningar
rörande anbud har gjorts och ändrats löpande under prövningens gång. Det kan
exempelvis röra sig om kommentarer av innebörden att den upphandlande myndigheten ställer sig frågande till om ett anbud uppfyller ett visst krav som därefter
raderats när myndigheten landat i bedömningen att det aktuella kravet faktiskt
uppfyllts.
Den aktuella typen av dokument, som alltså hänför sig till ett upphandlings
ärende, kan för det första inte vara allmänna förrän upphandlingsärendet slutbehandlats, dvs. när tilldelningsbeslut meddelats eller upphandlingen avbrutits,
förutsatt att de inte dessförinnan expedierats eller arkiverats. Det innebär att
versioner av handlingar som föregått den version som förelåg vid tilldelnings- eller
avbrytandebeslutet inte kan vara allmänna.15 Därutöver bör tidigare versioner även

15

Jfr även Kammarrätten i Stockholms dom av den 5 mars 2020 (mål nr 640-20).
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kunna betraktas som utkast eller koncept enligt 12 kap. 12 § TF och därmed
inte utgöra allmänna handlingar även av det skälet. Aktuell typ av dokument
bör därtill ofta utgöra minnesanteckningar i TF:s mening eftersom de enbart
tillkommit för beredningen av upphandlingsärendet. Enligt sekretesslagstiftningen är det är mot den bakgrunden som utgångspunkt tillåtet att genom att
ändra och radera text genomföra uppdateringar av sådana levande dokument som
används under anbudsprövningen.

3.7 Avslutande kommentarer
Av det som framkommit ovan kan konstateras att det finns goda skäl för upphandlande myndigheter att vara noggranna med hur de uttrycker sig i handlingar som
tas fram under ett upphandlingsförfarandes gång. Risken för att behöva lämna
ut anteckningar och liknande ska emellertid inte överdrivas eftersom sådana
anteckningar ofta utgör minnesanteckningar även i TF:s mening. Det är dock
svårt, om inte omöjligt, att under tiden myndigheten arbetar med handlingarna
bedöma om de uppgifter som nedtecknas tillför upphandlingsärendet någon
sakuppgift. Vår uppfattning är därför att noggrannhet ändå alltid är påkallad.
Att överväga sina formuleringar i den aktuella typen av handlingar – även om
myndigheten bedömer att risken för att de kommer att behövas lämnas ut är låg
– kan även ha andra fördelar. Om en upphandling överprövas och det därvid uppkommer frågor kring hur den upphandlande myndigheten har resonerat, kan det
gagna myndigheten om det av handlingarna framgår att den har agerat korrekt.
Det finns inga hinder mot att lämna ut en icke allmän handling. Sådana
uppgifter som omfattas av sekretess, t.ex. en anbudsgivares affärshemligheter, ska
dock även i de fallen sekretessbeläggas. Det bör också erinras om att en handling
som lämnas ut (expedieras) blir en allmän handlingen genom utlämnandet och
därför framgent kommer att kunna begäras ut även av andra intresserade.

4

Vikten av att kommunicera med anbudsgivarna

Vid sekretessprövning av anbud aktualiseras framförallt 31 kap. 16 § OSL som
gäller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne
har trätt i affärsförbindelse med en myndighet. För bestämmelsen gäller ett så kallat
kvalificerat rakt skaderekvisit vilket i det aktuella fallet innebär att sekretess gäller
för uppgifterna enbart om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider
skada om uppgifterna röjs. Det råder således presumtion för offentlighet.
Att för en utomstående avgöra vilka uppgifter i ett anbud som kan medföra
skada för anbudsgivaren om de lämnas ut är mycket svårt – ibland omöjligt –
varför upphandlande myndigheter normalt bör inhämta berörd anbudsgivares
synpunkter till stöd för sekretessprövningen. Av rättspraxis framgår också att
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bedömningen av om uppgifter i ett anbud ska sekretessbeläggas av hänsyn till
anbudsgivarens intresse av sekretess i mångt och mycket styrs av vad anbuds
givaren själv uppgett om sekretess. Vi rekommenderar därför upphandlande myndigheter att i upphandlingsdokumenten införa skrivningar om att anbudsgivare
ska bifoga en sekretessbegäran till anbudet för det fall de önskar att anbudet ska
omfattas av sekretess i någon del. Vår erfarenhet är att upphandlande myndigheter
numera använder sig av sådana skrivningar i stor utsträckning.
I en sekretessbegäran bör anbudsgivaren inte bara ange vilka uppgifter som
denne anser ska sekretessbeläggas, utan även varför och vilken skada som anbudsgivaren riskerar att lida om uppgifterna lämnas ut. Anbudsgivaren måste nämligen
i tillräcklig mån ha konkretiserat sin risk för skada för att myndigheten ska kunna
sekretessbelägga uppgiften. Alltför allmänna påståenden om skada är inte tillräckligt
för att sekretesskäl ska anses föreligga. Om sekretessbegäran emellertid motiveras
med konkreta skäl för varför skaderisk föreligger brukar domstolar, i vart fall när
det gäller uppgifter som typiskt sett omfattas av sekretess, ofta nöja sig med att
konstatera att det inte finns någon anledning att ifrågasätta vad anbudsgivaren
har uppgett.
Redan här ska förtydligas att den upphandlande myndigheten inte är bunden
av en anbudsgivares sekretessbegäran. Myndigheten är alltid skyldig att göra en
självständig bedömning av om de uppgifter som anbudsgivaren begärt sekretess
för också ska sekretessbeläggas. Vid bedömningen bör den upphandlande myndigheten luta sig mot vägledande praxis om vilka uppgifter i anbud som typiskt
sett omfattas av sekretess. Uppgifter som enligt praxis typiskt sett, eller i vart fall
ofta, ansetts omfattas av sekretess med stöd av 31 kap. 16 § OSL är exempelvis:
• detaljerade prisuppgifter som utvisar en anbudsgivares unika
prissättningsstrategier,
• uppgifter om referenser och kunder,
• uppgifter om personal,
• uppgifter om affärsidé och organisation,
• uppgifter om underleverantörer,
• uppgifter om företagsspecifika och innovativa lösningar,
• uppgifter om produkter och sammansättning av produkter, och
• uppgifter om tekniska lösningar och vissa uppgifter om kommersiella
överväganden.
Om en anbudsgivare har begärt sekretess för den nu nämnda typen av uppgifter
ska uppgifterna normalt sekretessbeläggas, förutsatt att anbudsgivaren även har
lämnat en rimlig motivering till sin förväntade skada. Det förekommer dock
inte sällan att olika anbudsgivare, inom ramen för samma upphandling, begär
sekretess i olika utsträckning för samma typ av uppgifter. Exempelvis kan en
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anbudsgivare begära sekretess för uppgifter om priser och referenser medan en
annan anbudsgivare i stället begär sekretess för en teknisk lösning. Det kan för
den handläggare som genomför sekretessprövningen upplevas som märkligt att
behöva sekretessbelägga en viss typ av uppgifter i det ena anbudet, men lämna
ut samma typ av uppgifter i det andra.
Vår bedömning är emellertid att det är just så handläggaren, som utgångspunkt,
bör agera. Det stöds bland annat av ett mål från Kammarrätten i Jönköping.16
I målet hade den upphandlande myndigheten tillfrågat samtliga anbudsgivare om
det var några uppgifter i anbuden som skulle omfattas av sekretess. Myndigheten
valde sedan att behandla samtliga anbud lika och nekade sökanden att ta del av
uppgifterna. Kammarrätten konstaterade att förfarandet innebar att den upphandlande myndigheten inte hade gjort en tillräckligt noggrann sekretessprövning,
varför målet återförvisades till myndigheten för ny prövning.17 Kammarrätterna
har också i ett flertal avgöranden bedömt att anbudsgivare inte kan anses riskera
att lida skada av ett utlämnande om anbudsgivaren inte har begärt sekretess för
de aktuella uppgifterna.18
Det finns emellertid även andra avgöranden där kammarrätterna funnit att
den upphandlande myndigheten agerat rätt när den sekretessbelagt uppgifter i
anbud med tillämpning av 31 kap. 16 § OSL utan att den berörda anbudsgivaren
begärt sekretess för uppgifterna. I ett mål från Kammarrätten i Stockholm hade
exempelvis en anbudsgivare varken begärt sekretess eller anfört några skäl för
sekretess.19 Trots det ansåg kammarrätten att det kunde antas att bolaget skulle
komma att lida skada på samma sätt som övriga anbudsgivare (som hade begärt
sekretess) om de aktuella uppgifterna lämnades ut. Kammarrätten i Jönköping
gjorde motsvarande bedömning i ett senare mål och uttalade att det inte finns
några hinder för en myndighet att vid den individuella bedömning som ska göras
beträffande varje uppgift, sekretessbelägga prisuppgifter också från anbudsgivare
som inte har framställt något krav på sekretess.20 Det ska dock noteras att om
anbudsgivaren uttryckligen begärt att vissa uppgifter ska vara offentliga ska uppgifterna lämnas ut.21 Det förutsätter dock att uppgifterna inte ska sekretessbeläggas

16
17
18

19
20

21

Kammarrätten i Jönköpings dom av den 19 juni 2018 (mål nr 280-281-18).
Se även Kammarrätten i Göteborgs dom av den 17 juni 2020 (mål nr 2211-20).
Se t.ex. Kammarrätten i Stockholms dom av den 25 juni 2018 (mål nr 3828-18), Kammarrätten i
Jönköpings dom av den 2 november 2017 (mål nr 2135-17), Kammarrätten i Jönköpings dom av
den 8 september 2016 (mål nr 2292-16) och Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 11 februari
2014 (mål nr 2732-13).
Kammarrätten i Stockholms dom av den 28 april 2015 (mål nr 228-15).
Kammarrätten i Jönköpings dom av den 23 maj 2016 (mål nr 387-16). Se även Kammarrätten i
Jönköpings dom av den 25 september 2018 (mål nr 2260-18) och Kammarrätten i Göteborgs dom
av den 17 juni 2014 (mål nr 1500-14).
Kammarrätten i Jönköpings dom av den 25 september 2018 (mål nr 2260-18). Jfr även Kammarrätten i Jönköpings dom av den 23 juni 2020 (mål nr 1526-20).
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av hänsyn till något annat intresse än den enskilda anbudsgivarens, exempelvis
om det kan antas att myndigheten lider skada om uppgiften röjs.22
I sammanhanget ska nämnas att det ibland förekommer att kammarrätter på
eget bevåg, inom ramen för sin utredningsskyldighet, inhämtar en anbudsgivares
inställning till sekretess för uppgifter i anbud när den upphandlande myndigheten
inte själv gjort det.23 Det är emellertid inte något som vi upplever att kammarrätterna gör regelmässigt.
Som framgår är praxis i frågan om en upphandlande myndighet får sekretessbelägga uppgifter som den berörda anbudsgivaren inte begärt sekretess för något
spretig. Vår uppfattning är emellertid att den upphandlande myndigheten bör
tillse att den vet hur den berörda anbudsgivaren ställer sig till ett utlämnande
av sitt anbud innan sekretessprövningen genomförs. Har anbudsgivaren inte
tidigare inkommit med en sekretessbegäran, exempelvis i samband med anbuds
lämnandet, bör den upphandlande myndigheten kontakta anbudsgivaren. Vi
rekommenderar detta tillvägagångssätt oavsett om upphandlingsdokumentet
innehåller skrivningar om att sekretessbegäran ska bifogas anbudet, eftersom det
inte kan uteslutas att en anbudsgivare missat att ge in en sekretessbegäran. En
anbudsgivare som missat att ge in en sekretessbegäran trots att den uppmanats
därtill kan visserligen tyckas ha sig själv att skylla. Vi menar dock att den upphandlande myndigheten – inte minst för sin egen skull – bör göra vad den kan
för att säkerställa att den inte av misstag röjer känsliga uppgifter.
Avslutningsvis ska nämnas att vi ofta ser anledning att rekommendera upphandlande myndigheter att föra en dialog med anbudsgivare i samband med
sekretessprövning av anbud, även om anbudsgivaren redan har lämnat in en
sekretessbegäran. Dialogen syftar både till att säkerställa att anbudsgivaren begärt
sekretess i erforderlig omfattning, men också till att möjliggöra för myndigheten
att redogöra för dess tankegångar vid en eventuell sekretessprövning.
Utifrån vår erfarenhet är det ovanligt att en anbudsgivare som begärt sekretess
för hela eller delar av sitt anbud också beviljas sekretess i begärd omfattning.
Genom att förklara för anbudsgivaren varför myndigheten avser att lämna ut
vissa uppgifter ökar möjligheterna till att anbudsgivaren accepterar resultatet av
sekretessprövningen och eventuellt även justerar sin sekretessbegäran enlighet
med det. För det fall den upphandlande myndigheten missbedömt graden av
känslighet beträffande vissa uppgifter kan dialogen även medföra att den upphandlande myndigheten inser att uppgifterna faktiskt ska omfattas av sekretess.
En ytterligare erfarenhet av att kommunicera med anbudsgivaren i samband med

22
23

Jfr 19 kap. 3 § första stycket OSL.
Se Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 8 juni 2020 (mål nr 904-20) och av den 6 juli 2020 (mål
nr 1482-20).
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sekretessprövningen är att det generellt uppskattas av anbudsgivaren och kan vara
positivt för parternas eventuella framtida affärsrelationer.
I sammanhanget ska åter noteras att det är den upphandlande myndigheten
som självständigt beslutar om sekretess. En anbudsgivares uppfattning har alltså
inte någon avgörande betydelse för den upphandlande myndighetens beslut.

5

Vikten av att genomföra en noggrann sekretessprövning

Vi har vid upprepade tillfällen varit med om att upphandlande myndigheter
väljer att sekretessbelägga anbud i alltför stor utsträckning med motiveringen
att de överlåter åt kammarrätten att avgöra i vilken mån anbuden ska lämnas ut.
Motiv som brukar framhållas är dels att det är tidsbesparande att slippa göra en
detaljerad sekretessprövning som riskerar att behöva göras om, dels att undslippa
det ansvar som ett alltför frikostigt utlämnande skulle kunna medföra. Utöver att
ett sådan agerande utgör brott mot offentlighetsprincipen tjänar den upphandlande myndigheten i regel mycket lite på tillvägagångssättet. Kammarrätterna
är generellt sett inte alls särskilt intresserade av att som första instans utföra det
arbete som egentligen ankommer på de upphandlande myndigheterna. Skulle en
kammarrätt anse att en upphandlande myndighet genomfört en alltför slapphänt
sekretessprövning kommer kammarrätten, i stället för att pröva målet i sak, i stället
att återförvisa det till den upphandlande myndigheten för en ny prövning. Det
resulterar i att den upphandlande myndigheten sammantaget tvingas lägga ner
mer tid på sekretessärendet än vad den hade behövt göra om sekretessprövningen
hade genomförts korrekt från första början.
På frågan om vad som är en tillräckligt noggrann sekretessprövning finns inget
tydligt svar. I vilken omfattning en handling ska omfattas av sekretess är nämligen
inte en exakt vetenskap. När det gäller mer omfattande material tar domstolarnas
prövning inte heller sikte på att bedöma exakt vilka ord och meningar som ska
lämnas ut respektive sekretessbeläggas. I stället brukar domstolarna i mer generella drag bedöma om den sekretessprövning som myndigheten gjort kan accepteras. När det gäller anbud görs bedömningen i första hand utifrån den aktuella
anbudsgivarens sekretessbegäran och utifrån vilka uppgifter som i praxis typiskt
sett ansetts kunna omfattas av sekretess.
När det gäller detaljeringsgraden vid sekretessprövning ska noteras att i teorin
ska varje enskild uppgift i ett anbud prövas för sig. Det är dock sällan praktiskt
möjligt, i vart fall inte när det gäller mer omfattande anbud. Vår uppfattning
är att det ofta är tillräckligt att pröva varje mening för sig, och ibland även
hela stycken. Rubriker och inledande meningar i olika avsnitt och stycken ska i
den mån det är möjligt lämnas ut. Den upphandlande myndigheten bör också
säkerställa att uppgifter som förekommer på olika ställen i ett anbud behandlas
på ett konsekvent sätt. Även om uppgifterna ska prövas enskilt bör den som
196

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

handlägger sekretessprövningen även ta ett steg tillbaka och betrakta uppgifterna
sammantagna. Vissa enskilda uppgifter kan i sig kan vara ofarliga, medan de i ett
sammanhang kan utvisa en anbudsgivares hemliga affärs- och driftförhållanden.
Av särskild betydelse är att tillse att sådana uppgifter som aldrig omfattas av
sekretess – exempelvis uppgifter som rakt av kopierats från det annonserade upphandlingsdokumentet – lämnas ut. Om det vid domstolens prövning framkommer
att den upphandlande myndigheten på mer än enstaka ställen sekretessbelagt
sådana uppgifter finns en särskild risk att domstolen återförvisar målet till
myndigheten för ny prövning. Av bland annat detta skäl är det vår uppfattning
att den som sekretessprövar anbud också bör ha god kunskap om innehållet i
upphandlingsdokumenten.
Ett liknande exempel är uppgifter som framgår av anbudsgivarens hemsida,
men som anbudsgivaren ändå har begärt sekretess för. Sådana uppgifter kan
exempelvis bestå av ett referensprojekt eller en miljöpolicy. Eftersom det är svårt
att se att anbudsgivaren lider skada av att uppgifter som den frivilligt har lagt
upp på sin hemsida lämnas ut i samband med en upphandling, bör sådana uppgifter inte sekretessbeläggas. Vår uppfattning är dock att myndigheten inte har
någon mer långtgående undersökningsplikt avseende om uppgifter i anbudet kan
ha publicerats i olika sammanhang. För att genomföra en noggrann sekretess
prövning, som inte riskerar att bli återförvisad av domstolen, kan det emellertid
vara en god idé att göra en övergripande kontroll av anbudsgivarens hemsida.
Det ovan angivna tar i första hand sikte på när en upphandlande myndighet
sekretessbelägger för mycket. Ett annat sätt att inte genomföra sekretessprövningen tillräckligt noggrant är att lämna ut för mycket. Sekretessbeslut överklagas
emellertid enbart när en enskild är missnöjd med att inte ha fått ut uppgifter, vilket
innebär att situationen att myndigheten lämnat ut för mycket inte prövas i mål om
utlämnande av allmän handling. Vi vill dock understryka att ett alltför extensivt
utlämnande – som innebär att uppgifter som omfattas av sekretess enligt 31 kap.
16 § OSL lämnas ut – naturligtvis inte är acceptabelt. Det kan skada både den
berörda anbudsgivaren och utgöra brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken.24
Att genomföra en noggrann sekretessprövning innefattar även att upprätta
ett välmotiverat sekretessbeslut. Ett undermåligt formulerat sekretessbeslut, som
exempelvis inte avser korrekt lagrum, kan även det medföra att domstolen återförvisar målet till myndigheten för ny prövning.
Avslutningsvis ska nämnas att vår upplevelse är att det även utifrån ett upphandlingsperspektiv kan finnas strategiska skäl att vara noggrann vid sekretess
prövningen av anbud. Ofta tjänar den upphandlande myndigheten på att lämna ut
så mycket anbudsinnehåll som möjligt eftersom ett extensivt sekretessbeläggande
tenderar att leda till att anbudsgivare misstänker att upphandlingen inte gått rätt
24

20 kap. 3 § brottsbalken.
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till. Ett sådant förfarande riskerar leda till en ökning av anbudsgivarnas benägenhet att överpröva upphandlingen.

6

Avslutning och sammanfattning

Den absolut vanligast förekommande offentlighets- och sekretessrelaterade aktiviteten
inom ramen för ett upphandlingsärende är att genomföra en sekretessprövning
av anbudsgivares anbud efter att de begärts ut av en konkurrent. För oss som
regelbundet arbetar praktiskt med dessa frågor framstår det som att anbudsgivare
i offentliga upphandlingar blir mer och mer medvetna hur de bör gå tillväga för att
begära ut sina konkurrenters anbud – och också gör det i en större utsträckning.
Vår uppfattning är också att anbudsgivare i allt större utsträckning inte begränsar
sig till att endast begära ut sina konkurrenters anbud, utan också övriga handlingar
i upphandlingen. Det kan röra sig om e-postkorrespondens, förhandlingsprotokoll
eller utvärderingsprotokoll. I takt med att anbudsgivarna blir mer kunniga inom
området offentlighet och sekretess, blir också de upphandlande myndigheternas
hantering av allmänna handlingar och begäran om utfående av sådana en allt
viktigare del av de enskilda handläggarnas vardag.
I syfte att hantera den ökade mängden sekretessrelaterade frågor i offentliga
upphandlingar samt säkerställa en korrekt hantering av sådana frågor, rekommen
derar vi att upphandlande myndigheter sammanfattningsvis tar med sig följande
fem delar:
1. Iaktta både den inre och den yttre sekretessen samt ta fram riktlinjer och
information till anställda och konsulter för att undvika att sekretessbelagda
uppgifter röjs eller att upphandlingen äventyras.
2. Lämna tydliga instruktioner i upphandlingsdokumentet om att anbudsgivarna kan begära sekretess och att också tydligt motivera begäran och
beskriva riskerad skada.
3. Var noga med formuleringar i samtliga handlingar under upphandlingens
genomförande, från interna e-postmeddelanden till kommentarer i utvärderingsprotokoll. Det är viktigt för att ha kontroll över vilka handlingar som
blir allmänna vid upphandlingens avslut samt vilken information som finns
i sådana allmänna handlingar.
4. Ha en god kommunikation med anbudsgivarna för att erhålla underlag
inför sekretessprövningen och bedömningen av om anbudsgivarna riskerar
att lida skada av om anbudet lämnas ut samt för att bibehålla en god relation
till anbudsgivarna.
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5. Genomför en noggrann sekretessprövning och upprätta ett välmotiverat
sekretessbeslut. Syftet är att undvika att en domstol återförvisar målet till
myndigheten för en ny prövning samt för att undvika en överprövning
som sker endast på grund av att anbudsgivare anser sig ha fått ta del av
för lite information.
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